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REVISTA SAPTAMlNALA A AȘEZĂMINTELOR CULTURALE

Pe aria gospodăriei agricole colective din comuna însurăței, regiunea Galați, treierișul e în toi. Tovarășii Radu Dumitru, președintele gospodăriei colective, 
Vlad Neacșu, brigadier, și Ion Gh. Marin, colectivist, privesc cu bucurie și mindrie boabele de grîu frumoase și curate.

•PE ARIE
Cînd grînele dau în pîrgă, toată lumea 

se luminează la obraz. Gospodarul, în 
lan, ținînd în mină spicele de probă, 

uită zilele de trudă din toamnă pină-n mij
locul verii și se bucură de unduirea holdelor 
gălbui, vălurite de vtnt. încet, freacă spicele 
în palme, suflă hoaspele și încearcă boabe
le. Griul e bun... încercarea aceasta are un 
înțeles adine : cred că nu se află pe lume 
țăran care, după ce-a suflat hoaspele din 
palmă, să arunce boabele pe jos. Le mănîn- 
că. Semn de adincă 
prețuite pentru hrana 
lui de toate zilele.

Strînsul griului în 
hambar e o muncă 
grabnică. Din timpuri 
vechi oamenii s-au înto
vărășit la această lu
crare chiar și atunci c!nd treierau cu 
imblăciul, ori cu vitele și tăvălugul de piatră. 
Am impresia că munca pe arie este una din
tre puținele forme de asociere care ne-au 
rămas moștenire de la primii cultivatori de 
grîu. O folosim și astăzi, așa cum folosim fo
cul, ori roata cu butucul găurit, invenții ale 
îndepărtaților strămoși, de mult amestecați cu 
pulberea.

Pe arie domnește pacea și buna înțele
gere, ca între oamenii de inimă, care tot
deauna își stau într-ajutor. îndeobște, cînd 
se începe un stog nou, oamenii vîră mina în 
sac să vadă ce grîu iese, interesați de cali
tate. Se bucură, ori se posomorăsc, o dată 
cu omul în cauză; îl felicită ori îl mîngîie, 
după cuviință. N-am văzut țăran truditor 
care să stea nepăsător atunci cînd un stog 
nou își varsă grăunțele în saci. E semnul
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adîncîl prețuiri pe care neobositul țăran o 
dă pupii sale, dătătoare de viață.

Treierișul e în toi. Pretutindeni zumzăie și 
uruie batozele. Plini de colb și de pleavă 
amestecate cu nădușeală, arși de sete și de 
soare, țăranii noștri string în saci aurul sno
pilor... Seara, în sat, miroase a pîine proas
pătă. Pline nouă; un nou rînd de pîine adău
gat la atîtea mii și râsmii de rînduri. Treie
ri șuL e împlinirea nădejdilor aruncate sub 
brazde, în toamnă, o dată cu sămînța.

De la primele vestiri 
ale zorilor și pînă noap
tea tîrziu, cînd greierii 
măiestresc neîntrecuta 
lor cîntare — ba chiar 
la lumina lunii și a 
becurilor — treierișul 
merge înainte. Bob cu 

bob, mii de boabe, miliarde, vin pe scocul 
batozelor — pîine pentru omul muncitor.

S-ar cuveni să se scrie un cîntec al ariei — 
locul unde truda unui an ia forma concretă 
a bucatelor. Să cuprindă acel cîntec toată 
munca, toate nădejdile de peste an; să lu
cească în el soarele amiezii și sfiiciunea 
nopților cu lună; cîntecul greierilor și foșne
tul frunzelor în vînt. Și mai ales, să fie pă
truns cîntecul acela de simțămîntul țăranului 
truditor, rostit cam așa, atunci cînd un stog 
nou se începe : „să fie într-un ceas bun '!...

Așadar, un ceas bun, adică recoltă bună 
și pace ca să te bucuri de roada muncii. Să 
se bucure toți truditorii de noua pîine, pîinea 
noastră, a poporului Întreg 1
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Trăiești din amintiri ca lingă sac 
Din griul scurs un șoarece posac. 
In timp ce seceri noi foșnesc te lanuri 
ȘI varsă curcubee șl elanuri.

Ridică-te cunună de cored 
A tinereții adăstind sub val! 
Cu purpuria buză do sub undă 
Sărută sorii ce in zori inundă 1

Răsar din lut, nu pică din senin 
Și sar ca stropii-n cupele cu vin; 
tmbată-te pădure de stejar 
Porniți un ciut izvoare de cleștar!

Dezbracă haina sură și arată 
Tu, ziuă, luminoșii sini de fată
Și trandafirii primăverii tale 
Și hai să joci în ploaia de petale 1

Material cu zîmbetul pe buză 
Și nici o bucurie nu-ți refuză. 
Oțel, uraniu, drum între planete. 
Și căi lactee noi șl noi comete.

M-am săturat de vinul amintirii. 
Mă strigă uriașă gura firii.



OAMEN HARNICI
Cu cele mai felurile mijloace de tan- 

sport am băiut drumuri lungi, de 
multe zile, pe pamintul bulgăresc.

Am trecut printre vaste plantații de 
căpșuni și tutun, printre Imense culturi 
de mentă, ievănțică și mac, pe Ungă 
mari grădini de zarzavat; am vizitai ba
raje și hidrocentrale pe care le alimen
tează apa zăpezilor de pe culmile albe 
ale Rodopilor, adunată strop cu sirop de 
o întinsă rețea de canale ; pe cîmpuriie 
din apropierea Căzanlicului am admirat 
într-o dimineață harnica forfoieală a 
culegătoarelor de petale din care se ex
trage vestitul ulei de trandafiri ; i-am 
ascultat pe cîmtăreții din caval, oameni 
ai munților, vecini cu norii, care se în
trec in măiestrie cu păsările ; și pe mare 
am ascultat cîniecele pescarilor de la 
Pomorie și Nesebăr.

Și am dat pretutindeni de același om 
primitor și deschis la suflet, care știe să 
rîdă Ia fel de sănătos și plin, în toate 
nuanțele rîsului, de la rîsul gingaș cu 
care întîmpină răsăritul soarelui pînă la 
hohotul batjocoritor, care-1 ustură ca ar
sura pe cel care merge alăturea cu dru
mul. L-am văzut pe acest om la muncă 
și am admirat roadele muncii lui. Este 
inventiv și ascuțit la minte; în tot ce 
face pune judecată și chibzuială, pentru 
Ca munca să-i fie mai ușoară și folosul 
mai mare. Străine de firea lui sînt și ri
sipa, și lenea, și nepăsarea. Așa stind lu
crurile, nu este de mirare că pămîniul îl 
răsplătește cu dărnicie pe acesi admira
bil gospodar. Fiecare brazdă și fiecare 
tarla îi dă cite două trei-recolte pe an. 
Ii dă și cereale, și fructe, și tutun, și vinu
rile cele mai de soi. Pentru că fiecare 
palmă de pămînt este irigată, împrospă
tată cu îngrășăminte și lucrată cu mi
gală și răbdare. Pentru că omul acesta 
luptă din răsputeri să-i smulgă pămîntu- 
lui fiecare metru pătrat. Această bătălie 
pentru cucerirea de terenuri cultivabile se 
desfășoară cu aceeași intensitate și pe 
văile binecuvîntate ale Strumei și Mări
tei și sus pe crestele muntoase, unde 
crescătorii de viie scurmă cu sapa bul
gării de humă dintre stîncile golașe pen
tru a semăna cîte o brazdă de cariofi și 
ceapă... Și este in toate acestea expresia 
minunățiilor pe care le poate face omul 
atunci cînd știe că munceșie penfru sine.

In satul Rîjevo-Konare, așezat în apro
pierea Plovdivului, a luat ființă încă din 
1945 gospodăria cooperativă de muncă 
„Gheorghi Dimitrov". în momentul de 
față gospodăria cooperativă cuprinde tot 
satul, alcătuit din 1.000 de familii, cu 
3.000 hectare de pămint. Ultimii 40 de 
gospodari au devenit, cooperatori în acest
an.

Am vizitat gospodăria într-o zi obiș
nuită de muncă. Oamenii munceau de 
zor, unii la culesul căpșunilor, cireșelor 
ți al zarzavaturilor timpurii, alții la pli- 
vitul culturilor de mentă, la copilitul ro
șiilor și așa mai departe. La birouri, ni
meni. Numai la atelierele de fierărie și 
tîmplărie se auzeau bușiturile ciocane
lor pe nicovale, sforăitul forjelor și ron
țăitul fierăstraielor. Am pornit deci la 
cîmp. Era o mîndrețe. Ceasuri în șir am 
mers din tarla în tarla, din, brigadă-n 
brigadă. Firește."Ynulte aii mai'rămas de 

văzut, dar nu e de 
loc ușor să cuireieri 
3.000 de hectare pe 
care sini rînduite cu 
un excelent simț gos
podăresc nu mai puțin 
de 53 de culturi adu
cătoare de venituri. 
Bunăoară, numai gră
dina de zarzavaturi 
ocupă 70 de hectare, 
care la rîndul lor dau 
cite 2—3 culturi pe 
an: după recoltatul 
cartofilor timpurii, 
grădinarii sădesc var
ză ; după ridichile de 
lună, ardei sau vine
te... Și toate muncile 
pe aceste 70 de hecta
re le fac din primăva
ră pînă toamna tirziu. 
140 de oameni, deci 
cîte doi de hectar. Du
pă o socoteală sumară 
la fiecare hectar se fo
losesc anual cam cîte 
1.200 de zile-mimcă...

O mare faimă au 
adus gospodăriei ro
șiile. care sînt culti
vate pe o suprafață de 
50 de hectare. O ade
vărată pădure de a- 
raci și tufe. Anul tre
cut. pe o suprafață de 
2.000 metri patrați s-a 
obținut o recoltă care 
a întrecut recordul 
mondial cunoscut : a- 
oroape 41.000 kg., ceea ce ar însemna la 
hectar 240.000 kg. Gîndiii-vă și dumnea
voastră: 24 de vagoane de roșii la hectar 1 
Nu e uluitor ? Mai este oare de mirare 
că după aceste rezultate, grădinarul șef 
Mincio Arghirov a ajuns un om cunoscut 
și dincolo de hotarele țării sale ? El a 
primit scrisori de la cultivatori de roșii 
din mai multe țări, care-1 roagă să le 
destăinuie secretul recoltelor sale record. 
Și, firește, omul a dat lămuririle cerute, 
în acest an, după părerea grădinarilor, 
gospodăria va 6coate de pe fiecare din
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50 de hectare cîte 60.000 kg. (aici 
socotite și roșiile timpurii, care după 
se știe dau o recoltă mult mai mică) 
ce va însemna 3 milioane de kilo

cele 
sînt 
cum 
ceea
grame...

Venisem de la Plovdiv împreună cu 
tovarășul Kiril Balabanov, activist al sfa
tului popular raional. Omul avea de îm
plinit o treabă foarte importantă : în- 
mînarea unor medalii de aur acordate 
celor mai de frunte grădinărese. Decoră
rile fuseseră făcute de fapt cu cîtva timp 
înainte la‘ Plovdiv, într-un cadru festiv. 
Două dintre decorate nu se putuseră duce 
pînă acolo, deoarece aveau copii mici.

Aici la grădină își vedeau însă liniștite, 
de treabă. Copiii stăteau pe mîini bune 
la creșă și femeile plecau numai pentru 
cel mult un ceas, cînd venea sorocul a- 
lăptatului.

Le-am găsit lucrînd și eîntînd. Prima 
dintre ele, Pena Stoianova Veleva, din 
brigada eroinei muncii socialiste Deșa 
Ingiova lucra la copilitul roșiilor. A ve
nii ștergîndu-și mîinile pe poalele șor
țului, liniștită, cu pas cumpănit și sigur.

— Te felicit, tovarășă Pena 1 — i-a 
spus activistul aninîndu-j medalia stră
lucitoare pe gulerul bluzei. — Te felicit 
și-ți urez s-o dobîndești și ,pe-a treia. Și 
întarcîndu-se spre mine, a adăugat: — 
E a doua medalie de 
mește.

— Cred că la anul 
te ostenești iar pînă 
meia zîmbind într-un 
nu glumește. — O să 
și în acest an.

Și, la fel de simplu, după ce a primii 
îmbrățișările călduroase ale tovarășelor 
de brigadă, și-a reluat lucrul cu aceeași 
sîrguință.

Cam tot așa s-au petrecut lucrurile șî 
cu cealaltă decorată, Maria Petrova, ca
re avea o îndeletnicire oît se poate de 
interesantă și ingenioasă : lua cu lopata 
dindr-un car gunoi putrezit și mărunțit 
și-l presăra pe suprafața apei din cana
lul de irigație. Inmuindu-se, gunoiul lăsa 
mustul în apă și astfel plantele primeau 
în măsura dorită, îngrășămîntul trebuin
cios pentru a da rod îmbelșugat...

Un singur amănunt, înainte de 
despărți de grădină : în brigada 

Ingiova, numai 
femei nu sînt încă de
corate. Ele au venit 
în gospodărie de-abia 
în -acest an. Dar, după 
cum merg lucrurile, 
nu încape îndoială că și 
pe piepturile lor vor 
străluci medaliile de 
cinstire și răsplătire 
a minunatei munci.

a ne 
Deșei 
două

Și ar mai fi de spus 
multe. Despre cultura 
de mentă care dă nu 
mai puțin de 40 litri 
de esență la hectar, 
despre cultura de mac 
din care se scot sub
stanțe tămăduitoare. 
S-ar putea povesti ne
numărate împrejurări 
care vădesc priceperea 
oamenilor din acest 
sat cooperativizat în 
întregime, de a smul
ge pămîntului daru- 
rile-i minunate, bucu- 
rîndu-se de 6 viață 
mai bună. Și sate de 
acest fel se pot numă
ra cu sutele.

Mculw
I N S O L A T I A

Se întîmplă uneori ca omul să se 
îmbolnăvească pe nașteptate 
ziua-n amiaza mare, în plin 

cîmp, fără să știe de ce. Soarele do
gorește tare, iar omul stă cu capul 
descoperit sub razele fierbinți. Ca ur
mare, ei capătă deodată dureri de 
cap, are grețuri i Se pare că se înă
bușă, iar bătăile pulsului i se răresc. 
Este vorba deci de insolație.

La unii fața și pielea corpului devin 
foarte palide (formă de insolație ane
mică) ; alții cad deodată din picioare, 
ca loviți de trăznet (formă apoplec- 
tică), sau devin nervoși, cu convulsii 
(tremure). Lfneori cad în stare de as
fixie accentuată (înăbușeală), alteori 
în stare prelungită de leșin

Ce-i de făcut în aceste cazuri ?
Cînd formele de insolație sînt ușoa

re, bolnavul trebuie dus imediat de 
la soare și așezat la umbră. Apoi i se 
descheie cămașa, i se toarnă apă rece 
pe cap și pe față. Din cînd în cînd la 
cap i se pun comprese cu gheață, sau 
cu apă rece. In toate celelalte cazuri 
de insolație trebuie chemat urgent me
dicul. Pînă Ia venirea medicului, se 
va da bolnavului primul ajutor, așa 
cum s-a arătat mai sus, făcîhdu-i-se 
și fricțiuni cu apă rece. In forma apo- 
plectică i se dau purgative și i se face 
de către medic sîngerarea. In caz de 
convulsii se pune muștar la ceafă, pe 
piept, mîini, picioare, se pun lipitori 
in dosul urechilor, clisme și pungă cu 
gheață pe cap. Cînd insolaria se pro
duce cu leșin, se fac injecții cu eter 
camforat și se pun lipitori la ceafă. 
La forma de asfixie se fac respirația 
artificială și inhalații cu oxigen.

Pentru a preîntimpina însă insola- 
ția, trebuie ca în zilele călduroase să 
ne ferim pielea corpului și a capului 
de acțiunea directă a razelor soarelui. 
De aceea e bine să ne acoperim cor
pul cu o cămașă de in, cînepă sau 
bumbac, de culoare albă, iar pe cap 
să purtăm o pălărie de paie cu mar
gini mari.

DR. D. ȘTEFAN
aur pe care-o pri

o să trebuiască să 
aici, — a spus fe- 
fel care arăta că 

avem recoltă mare
■ In colecția de Horăriri și dispozi

ții ale Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
nr. 31 din 4 iulie 1956, a apărut Ho- 
tărîrea Consiliului de Miniștri privind 
organizarea posturilor sanitare de 
Cruce Roșie care funcționează în ca
drul unităților de stat, cooperatiste, 
gospodării agricole colective, cartiere 
și arii de treier. Aceste posturi sanitare 
au ca sarcină să acorde primul ajutor 
la locul de muncă, în caz de accidente, 
să transporte accidentații. să ia mă
suri pentru prevenirea bolilor profesi
onale și contagioase și să mențină hi
giena la locul de muncă. Instruirea 
personalului se va face prin cursuri 
G.P.S.A. (Gata pentru apărarea sani
tară). Materialele și medicamentele 
necesare se vor procura de unitățile 
de stat, cooperatiste și gospodării agri
cole colective, iar pentru cartiere, școli 
și arii de treier de către unitățile 
sanitare teritoriale.

■ In aceeași colecție se publică Ho- 
tărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1172 
privind măsurile de combatere a omi- 
dei păroase a stejarului, trasîndu-se 
sarcini pentru distrugerea acestor o- 
mizi și fabricarea de insecticide și 
mașini în acest scop.

■ In colecția nr. 32 din 5 iulie 1956 
a apărut Dispoziția Consiliului de Mi
niștri nr.143 privitoare la munca de 
stabilire a prețurilor la legume și 
fructe, luîndu-se măsuri pentru îmbu
nătățirea aprovizionării și contractării 
legumelor și fructelor de la producă
tor.

POȘTA JURIDICĂ

Tov. N. Moldoveanu, corespon
dent, întreabă dacă există scă
deri sau reduceri de cotă de ce

reale, în cazul distrugerii recoltei din 
cauza grindinii ?

RĂSPUNS: Secția agricolă a sfa
tului popular local este în măsură să 
vă informeze asupra instrucțiunilor 
primite pentru regiunea dumneavoas
tră, în acest sens. Pe de altă parte, 
după cum arătați sinteți asigurat ia 
ADAS ți deci vi se plătesc despăgu
biri pentru pagubele suferite.



DEPRINDERI NOI...
Un neștiutor în ale agro

tehnicii ar rămîne nedu
merit. Zău, că da. Trea- 

bă-i asta, să rupi moțurile la 
mîndrețe de păpușoi ?! Uite 
așa se întîmplă la Romînești- 
Iași. Pe aproape 10 hectare, 
colectiviștii au ce au cu păpu
șoiul. Și Fotache Constantin, 
și Iorgu Ignat, și Paulina 
Oilăeru, și Frăsina Precupeanu 
și alții, în frunte cu inginerul 
agronom Alexandru Podberej- 
niuc, umblă toți prin lan și 
smulg moțurile de porumb a- 
bia ivite. Dar, să-l lăsăm pe 
brigadierul Anton Mărginea- 
nu să ne lămurească:

Noutăți 
de pe arii
e Gospodăria colectivă din 

Urziceni, raionul Cărei, re
giunea Baia Mare, a obținut 
peste 2500 kg. de grîu la 
hectar! Așadar, încă din 
primul an de muncă în co
mun colectiviștii din Urzi- 
ceni au scos o recoltă ce 
întrece cu mult producția 
medie la hectar realizată 
pînă acum în comuna lor.
• Peste 2000 kg de grîu 

la hectar de pc o suprafață 
de 10 hectare și 3.000 kg de 
orz Ia hectar de pe o supra
față de 25 hectare au obți
nut colectiviștii din comuna 
Plosca, regiunea București I 
încă o dată își dovedesc pu
terea munca unită și folosi
rea tehnicii mecanizate pe 
ogoarele fără haturi.

— Ne-am deprins să mun
cim altfel pămîntul — începe 
el dregîndu-și glasul. Iată, din 
acest lan vom obține porumb 
hibrid.„

Și mai departe îți arată că 
•porumbul de aici n-a fost se
mănat ca toți porumbii. Trei 
rînduri au fost puse cu porumb 
de soiul galben-timpuriu, luat 
ca „plantă-mamă“, iar alte trei 
rînduri au fost însămânțate cu 
soiul portocaliu de Tg. Fru
mos, luat ca „plantă-tată”. 
In felul acesta a fost se
mănat tot ogorul. Portoca
liul de Tg. Frumos a fost a- 
mestecat cu sămînță de cîne- 
pă pentru a însemna rîndurîle 
de acest soi. îndată ce s-au 
ivit măturile, s-a pornit cas
tratul. Cum se face această 
operație? Simplu. Se smulg 
moțurile plantei-mamă. 'Aceas
tă lucrare se execută supli
mentar, de 2—3 ori pînă se 
maturizează întreg lanul. Ast
fel polenizarea se produce nu
mai cu polen de pe spicele po
rumbului portocaliu de Tg. 
Frumos.

Dar, nu numaî la porumb a- 
plică metode noi de muncă 
membrii gospodăriei colective 
din Romînețti. Pe cele 20 hec
tare cu floarea-soareluj s-a 
pornit polenizarea suplimentară.

La cultivarea griului, a soiei, 
a sfeclei de zahăr se muncește 
după noi metode. Pînă și moș 
Iorgu Precupeanu, prisăcarul 
colectivei, a uimit satul cu „re
gulile" lui de îngrijire a stupilor 
sistematici. Și sînt de mare fo
los aceste noi deprinderi.

B. ANGHEL

LA STRÎNSUL FÎNULUI

Țaranii muncitori din comuna Șinteu, regiunea Oradea, cunosc bine însemnătatea re„oitarii 
la timp a nutrețului pentru vite. De aceea, ei caută să termine la vreme și această importantă lucrare.

In fotografie : Ana și Lenuța Alecu strîngînd în căpițe finul cosit.STUPII, -v0 BOGĂȚIEA COLECTIVEIii i r

> 0 metodă bună
* folosită la treieriș

Cu puține zile în urmă, 
în comuna Revetiș, 
raionul Gurahonț, re

giunea Oradea, fiecare depu
tat a ținut cîte o consfătuire 
în cadrul circumscripției sa
le electorale.

Țăranii muncitori au par
ticipat cu însuflețire la dis
cuții. făcînd totodată și nu
meroase propuneri privind 
organizarea muncii pe arii. 
Cei mai mulți au propus ca 
cetele de treieriș și stogurile 
.de snopi să fie orînd'uite la 
arii pe circumscripții electo
rale. Propunerea lor a fost 
primită de toți sătenii.

IOAN COȚOl
corespondent voluntar

Și-au predat cotele /
de lînă $

Comunistul Costică Enea, c 
fruntaș în toate acțiu- x 

nile cetățenești, le-a ? 
luat-o și de data aceasta t 
înainte consătenilor săi pre- i 
dînd întreaga cotă de lină. \ 
Pilda personală a comunistu. 1 
lui Costică Enea a fost un A 
îndemn pentru fiecare țăran x 
muncitor din Drăgușeni ra- A 
ionul Negrești, regiunea Iași, a 
Așa se face că după el, și A 
chiar în aceeași zi, au adu a 
cotele de lînă la baza de re- A 
cepție și Toader Ciobotaru, X 
Gheorghe Baron, Petru Bor- X 
cea și mulți alții. Numai în 
cîteva zile s-au strîns astfel a 
pe întreaga comună peste A 
3t0 kg. de lînă. A

T. GROSU 
corespondent voluntar <?

Pnsaca gospodăriei colective „Vasile Roaită" din comuna Ziduri, raionul Rîmnîcu Sărat, are 54 
de stupi. In fotografie : apicultorul Zamfir Chiriac împreună cu soția sa, controlînd stupii.

Pășunatul în păduri
pășunatul în păduri este o problemă care îi frămîntă 

mult pe silvicultori. Aceasta, între altele, și pentru 
faptul că pășunatul este una din principalele cauze 

care au dus la slăbirea pădurilor țării noastre și la degra
darea terenurilor. Pentru micșorarea acestor pagube pășuna
tul în păduri nu mai este îngăduit decît intre I mat și 1 
septembrie și numai în anumite păduri, unde pagubele 

produse sînt mai mici.
Pășunatul organizat în păduri cere respectarea unor 

reguli menite să reducă pagubele produse pînă acum. Ast
fel, se pășunează doar în pădurile hotărite de Ocoalele sil

vice, în baza instrucțiunilor existente și după ce s-a întoc
mit contractul de

ÎNTRECEREA întrecerea

După ce cocoșii au trîmbițat mie
zul nopții, peste sat s-a așter
nut iarăși liniștea. Ruxandra 

Ursu, însă, n-a mai putut dormi. S-a 
sculat încetișor, s-a îmbrăcat și a ieșit 
în curte. O spuză de stele clipeau par
că înviorate de răcoarea nopții. A 
pornit apoi cu pași grăbiți prin pulbe
rea uliței. In minte îi stăruiau cuvin
tele lui Mihai Moraru, șeful echipei 
a l-a : „Degeaba încercați să ne-o 
luați înainte! N-o să ne dăm bă
tuți I...” „Nici echipa noastră nu o să 
se lase mai prejos !...“ îi spusese Ru
xandra. Gîndul să lucreze și noaptea 
o îmboldise să se sfătuiască cu femeile 
din echipă. Toate au fost de aceeași 
părere.

La poarta Elenei Bejenaru, Ruxan
dra a zăbovit puțin, 
a bătut în geam :

— Scoal ‘ Lenujo. e 
gem 1

— Numaidecît sînt 
auzit vocea femeii trezită din somn.

— Eu mă duc s-o chem și pe Paras- 
chiva și pe celelalte femei...

îndată ce au ajuns fa oîmp. femeile 
s-au apucat vîrtos de muncă. Pe miri-

apoi a intrat și

timpul să mer-

ÎNTRECEREA

ște, încă din ajun, secerătorîle-legători 
lăsaseră înșirați snopii grei de rod. 
I-au strîns și i-au așezat în clăi la 
marginea locului.

— Așa, bine fetelor, să aibă loc 
tractoarele să dezmiriștească ! spunea 
din când în cînd Ruxandra mulțumită.

...In același timp, dincolo de coama 
dealului, zoreau la strînsul snopilor și

oamenii din echipa iui Mihai Moraru... 
...Ca de obicei, dis-de-dimineată, la 

sediul gospodăriei colective „Biruința*' 
din satul Potîngeni, raionul Vlădeni, 
sosesc grupuri de oameni. Vasile Ursu, 
brigadierul, împarte sarcini șefilor de 
echipe. „Voî veți strînge snopii din 
deal, iar voi pe cei de pe cealaltă 
tarla; ceilalți vor merge în urmă cu 
greblele mecanice”...

— Să fii sănătos 1... răspunde cli
pind șiret Mihai Moraru. Holda „din 
deal" a strîns-o azi noapte echipa 
noastră 1... Acu’ trebuie să ne dai stea
gul de fruntași I

— Ba să te lași păgubaș ! sare repe
de cu gura Ruxandra Ursu. Steagul 
e-al nostru. Noi am terminat de ctăit 
toată holda de pe miriștea din vale 1... 
Uite, ne-am adus și sape să mergem 
la prășit păpușoiul...

— Atunci, cine-s bre fruntașii? 1 — 
întreabă înciudat Spiridon Căpățînă 
din echipa lui Moraru.

Brigadierul pus în încurcătură își 
îndreaptă privirea către președinte 
ridicînd din umeri

_— Păi, care să fie ? răspunde cum
pănit președintele. Amîndouă echipele 
sînt fruntașe. Cinste lor!...

A. BABEANU

pășunat. Nu se admite să pășuneze pe 
un hectar de pădure decît cel mult 
o vită mare sau 5 vite mici. Caii, 
porcii și caprele nu sînt îngăduite 
la pășunat in nici un fel de păduri 
Pășunatul se face numai în turme 
conduse de paznici angajați anume.

De multe ori însă aceste reguli 
nu sînt respectate. Astfel, in unele 
păduri neadtnise la pășunat, oame
nii aduc vite pe ascuns, in raioa
nele Tg. Jiu și Baia de Aramă, din 
regiunea Craiova, se aduc la pășu- 
nat, de pildă, și capre, iar în alte 
părți vitele sînt lăsate libere.

Toate aceste ilegalități trebuie 
curmale. Dealtfel, pentru lichidarea 
completă a pagubelor, începînd din 
anul viitor nu va mai fi îngăduit 
de loc pășunatul in păduri, ci numai 
pe izlazuri.

Izlazurile vor trebui să constituie 
o bază furajeră de seamă pentru 
hrana animalelor.

De aceea, e bine ca sfaturile 
populare să se îngrijească cu aten
ție de izlazuri, să oprească pășu
natul in perioadele și în pădurii* 
oprite și să realizeze treptat trece
rea de la pășunatul în păduri ta cel 
pe izlazuri.

Ing. ALEX. FRAȚIANU 
din Ministerul Silviculturii



PESTE SAT a co- 
borît foametea.

•— In podul casei, 
coșurile de făină e- 
rau goale de mult. 
Vaca a stîrpit in mij
locul iernii. Mugea 
în grajd. Podul șurii 
era gol. Nici un 
nici un fir de 
cernă...

Mama a- scos 
iele din strujacul de 
pe pat, și le a turnat 
în ie31e, dinaintea 
vacii.

Ileana era o veci
nă chiabură.

Mama se ducea în 
fiecare seară la Ilea
na chiaburului. Noi 
o așteptam pînă 
tîrziu. Ne aducea 
cite doi, trei cartofi 
mari, lunguieți. Le 
curăța coaja, tăia 
ieliuje, într-o strachi
nă mare, do lut, a- 
poi presărate cu sa
re le punea la fript, 
pe plită.

— Mîncați voi, 
eu am mîncat... 
spunea mama.

Catrina noastră, 
căreia îi spuneam 
„gureșa", cînd miro
seau feliuțele a fript, 
se da jos de pe cup
tor și stupea pe ele.

— Na... Acuma-s a 
mele... Am stupit pe 
dînsele...

— Flămînda dracului .. 
nîncă le, pînă ți-or sări cehii...

Catiina cea gureșă înghițea în liniște, în 
fundul cuptorului. Mama, care în vremea 
asta era mai totdeauna pe afară, ba să va
dă dacă-s închise găinile, ba să dea dru
mul cîinelui, cînd intra în casă ne liniștea 
ccoțînd de sub căpătîi cîte un cartof, doi, 
puși de o parte pentru ceasuri mai grele.

— Navă...
Dar pentru ca să nu mai stupească gureșa 

pe feliuțe, ședeam toți în jurul plitei, cu cuțitele 
de-a gata.

— Cum pui mina, cum îți tăiem degetele...
Intr-o seară, mama torcea. Venise cu torsul o ve

cină care primise o scrisoare de la bărbat’su din 
război. Și fiindcă Alecu citea bine, venise să ho 
citească Alecu.

După citirea scrisorii, în casă era tăcere mare. 
Prin ogradă se auzea viscolul. Mama a tresărit : 

— Mi se pare că a mugit vaca...
Alecu și-a tras niște ciubote in picioare și s-a 

dus în grajd. Cînd s-a întors cu iînerul siins, ma
ma l-a întrebat:

— Doarme ?
— Doarme... a răspuns Alecu, lepădîndu și ciu

botele.
Dimineața, s-a dus să rînească grajdul. A venit 

pînă la fereastră, fuga:
— Mămuță, vină repede. Nu se mai scoală 

vaca...
...Dalac. De atunci știu vorba asta. Vaca noastră 

a zăcut mult. Un vecin a spus :
— Lele, rai-o. Să nu se chinuiască degeaba... 
— Cum să-mi ucid vita ? a zis mama.
— Las’ că ți o omor eu... a răspuns vecinul.
Mama a încercat încă o dată s-o ridice. A scos-o 

pînă în ușa grajdului, în trei picioare.
Am văzut-o din fereastră. Am spus, arăîînd-o cu 

mînce:
— Uitați-vă. Vaca noastră s-a sculat...
Apoi a căzut pe pragul grajdului, cu capul sub 

ea.
Mama s-a dezbrăcat de cojoc și-a învelit-o bo

cind :
„Și i-am dat trifoi și lucernă. Am împrumutat 

sfeclă și tărîțe...'
Noi plîngeam, îngrămădiți la fereastră. Mama a 

intrat în casă și ne a mîngiiat:
—- Ție o să-ți fac din pielea ei ciubote, ție pa

puci, ție opinci... Nu vă mai uitați atîta pe fereas
tră...

Se înnoptase și ca să moară mai repede, vecinul 
a luat un par de lîngă șură. Mama a sărit la 
dînsul:

— Dac-o omori, îți crăp capul... Iți dau mațele 
afară, cu furca de fier

Vecinul a zvîrlit parul și a ieșit supărat pe poar
tă.

Vaca noastră a murit.
Alecu a scos sania cea mare, cu oplenele groaze. 

Se sfătuise cu mama s-o ducă în grădină.
Au strigat niște oameni de pe drum :
— Hai, de ne ajutați...
Oamenii și-au stupit în palme, spunînd „Doamne 

ferește'... și au ridicat vita moartă pe sanie. A- 
poi s-au dus spunînd :

— Strigă-ți copiii, Nataliță. Că ai destui. Să tragă 
ei sania...

Noi n-aveam încălțări, n-aveam îmbrăcăminte. 
Am ieșit afară, goi, desculți.

Mama trăgea de proțap și noi împingeam sania, 
plîngînd.

— Trebuia săpată o groapă. Trebuia dusă în

carul în drum, lîngă 
perete, și arunci finul 
cu furca. Unul îl ia 
și-l înfundă pe sub 
streașini.

Ca să te sui la noi 
în podul șurii, pui pi
ciorul pe gardul de 
nuiele, făcut 
lîngă perete, 
aceea, 
cru ca 
pod.

strigam noi. — Ma

chiar
După 

nui mare iu- 
să te vezi în

la noi, 
la horă, au ve
nit o dată bo- 

săncenii, cei mai bă
tăuși 
partea 
omorît 
fată și 

Altă 
poienarii, 
și raccvenii 
cat flăcăii

oameni din 
locului și au 
cu cuțitele o 
doi feciori, 
dată au venit 

mereșenii 
și au ju- 
și fetele 

noastre numai după 
hatîrul lor.

Le zicem „corlo- 
pețl" și „corjani". Ei 
ne spun nouă „cor- 
duneni", după cor
donul pus hotar între 
Bucovina noastră și 
Moldova, de împără
teasa de la Viena.

Se obișnuiește ca 
la venirea lătureni- 
lor, banda cu trupcă 
și scripci să le zică, 
în semn de bun venit 
și prietenie, un marș.

Pe vremea aceea 
banda cînta „Deș-

/■

de EUSEBSU CA Ml LAR
-------------- —— Fraqment ——------ ------

Scrisă in anul 1953, „Cordun* este lucrarea 
de început a scriitorului Euseblu Camilar. 
Aici ni se înfățișează fapte petrecute îna

inte și după începutul primului război mondial. 
Eroii acestei cărți — victime ale orînduirii capi
taliste — s-au zbătut măcinați de sărăcie, boli 
și nedreptăți.

Lucrarea a văzut lumina tiparului in 1942. 
„Cordun*, din care publicăm fragmentul de 

față, va ieși in curînd de sub teascurile t'paru- 
lui intr o ediție revăzută de autor.

grajd, pînă mîine, — a zis Alecu. — Ce să facem 
acum ?

A auzit de undeva Vențel negustorul și a venit 
la noi :

— Lele, vinde-mi pielea vitei. Iți dau făină și 
bani...

— E păcat mare... i-a răspuns mama.
— Ești proastă, lele. N-ai făină în pod. Mai bine 

s-o pui la îngrășat cîinii și pămîntul ?
Apoi, Vențel cu cîțiva oameni, au jupuit vaca 

noastră, la lumina felinarelor, pe sanie.
In noaptea aceea, mama a tot ieșit afară, să 

alunge cîinii.
Dimineața, cîinele nostru m-a întîmpinat în prag, 

cu botul plin de sînge.
A dot ninsoare albă, liniștită. Pe groapa din fun

dul grădinii lătrau noaptea cîinii satului, scormo
nind omătul.

Foametea oamenilor. Foametea dobitoacelor.

★

ETELE DORM vara în fin, în podul șurii. De 
cu zi au vorbă cu flăcăiii :
— Fa, am să viu la noapte la tine...
S a intîmplat o dată în sat la noi, ca fe

tele unui gospodar să se culce în carul încărcat 
cu fîn, adus de cu seară și lăsat în ogradă. Flă
căii au deschis poarta și au tras carul afară din 
sat, în noaptea aceea cu lună.

Fetele s-au trezit dimineața, cu rouă în păr și pe 
obraji.

— Unde sîntem, Casandră ?
Au alergat acasă și au adus vitele.
Gospodarii abia sculați, scărpinîndu-și purecii 

somnului, ziceau către fetele lor :
— Halal fete are Costan. Uite, se și întorc cu 

carul cu fîn 1 Halal fete. Nu ca voi, puturoaselor...
Șura noastră e chiar lîngă drum. Are un oblon 

marc. Pentru ca să descarci finul în pod, oprești

feaptă-te romîne*...
Intre regățeni, era

Spărgător de hore, bătăuș temut, într-o du
minică a venit fără tovarăși la horă la noi.

Jocul s-a oprit, fără să-l oprească nimeni. 
A trecut un murmur : „Calistru*...

Mic, îndesat, cu mintean nou, cu chimir în
florit. Și-a tras cușma pe ochi :

— Hai noroc, flăcăi...
(Ai noștri sînt mai fricoși. Se bat doar în

tre ei).
Andrei — trîmbițașul, s-a ridicat cu trupea 

gură și a început marșul (îl cunoștea bine pe 
Calistru. Cînta, cîteodată, cu banda lui, prin Mol
dova).

Calistru s-a dus de-a dreptul la bandă, tăind cale 
printre flăcăii strînși grămadă. A făcut semn bandei 
să nu mai cîn'.e.

— Bădiță Andrei, zi mi o jale...
Andrei, în picioare, cu trupea la cer, cînta cînte- 

cul mirese.i care s-a înecat la Nămoloasa, în Și
ret. Calistru a strigat o dată : „Zi măi...’ și a înce
put și el : „In Șiret la Nămoloasa, unde s-a înecat 
mireasa. '

Calfele horei, cu grămada flăcăilor în spate, s-a 
dus la bădița Andrei :

— Oprește... Cine-i mare aici ?...
Calistru cînta cu ochii în pămînt. Avea ochii 

mici, albaștri.
Andrei a întrerupt cîntecul. Calistru s-a întors 

spre flăcăi : avea în ochi lacrimi.
— Măi feciori, am vrut și eu o jale...
Femeile vorbeau cu mîinile la gură :
— Oare de ce plînge. Calistru ?
— E trecut de beat — spunea una.
_  Are ceva pe suflet — spuneau altele.
Calistru a spus flăcăilor :
— Măi băieți, am venit și eu o dată la voi...
Apoi;_  Dacă nu-mi sînteți prieteni, îmi sinteți vrăj

mași...
Și a scos de sub brîu, de la spate,
— Zi-i, bădiță
Din grămada

soră-mea.
— Frumoaso,
A prins o de 

ținea pistolul.
— Zi-i, bădiță
Bădița Andrei

l-a jucat pe tăpșan numai Calistru cu soră-mea.
Cînd sa oprit banda, Calistru a strigat către 

flăcăii strînși grămadă :
— Muierilor... Vi-i frică de un om ? Hai... Cine are 

curajul ? Mama voastră, nagîți...
Și-a descins chimirul și l-a scuturat ținîndu 1 ri

dicat într-o mînă. Din chimir au curs zornăind bani 
de aur. I-a cules în pumn și i-a turnat în trupea 
lui bădița Andrei :

_  Na, bădiță, și mulțămesc de cîntec...
Și și-a încins chimirul. Și-a tras cușma pe ochi 

și a zis :
— Cu bine, muierilor ..
S-a dus întins la soră-mea, și a bătut-o pe umăr:
— Bună fată. Am să te mai văd...
După ce-a ieșit pe poartă, feciorii noștri s-au luat 

după el.
— Lasă 1 dracului — a spus unul.
Calistru a urcat poteca Oadeciului, printre meste

ceni, spre codru.
Pe soră-mea n-au mai jucat-o flăcăii, nici în du

mineca aceea, nici în alte dumineci. Spuneau :
— S-o joace Calistru... Să vie Calistru s o joace...
Calistru n-a mai venit în sat la noi, ziua.

vestit unul Calistru.

S
la

un pistol :
Andrei...
de fete a pus ochii

vină-ncoa’...
mijloc, cu dreapta.

Andrei...
a început un joc „în

pe

iar

una, pe

în stînga

doi*, pe care



PE 1NT IN SUL PATRIEI

Irtistică de agitație a gosopdăriei agricole colective „Filimon Sîrbu’' din comuna Flămînda, raionul Vînju 
i sfatul popular comunal pentru că nu a reparat drumurile.

de DOINA SĂLĂJAN

tind pe deget razele — inele, 
trecut in vară fluierind sonor, 
srsatâ ziua peste toate cele, 
se cu sărutu-i amintiri ce dor.

klvara-n urmă mi diafană, iară 
ru alții crește și-nflcrește acum, 
tu fruntea aibă cm trecut in vară, 
rcind cu pasul început de drum.

Al IV-lea Concurs al echipe'or 
artistice de amatori

ele mă arde, fruntea n cerc mi-o prinde, 
pre răspunderi timplele îmi bat.
ăveri in urmă-mi joacă verzi og’inde 
[ă-ndeamnă hoațe, pasul să-mi abat.

nd pe cimpuri holdele, și-n vie 
cind spre struguri razele pieziș, 
i mă vrăjește trimițind solie 
aproape vremea pentru seceriș.

tțișul coasei il ascut din vreme, 
ira ca luna o cobor din cui, 
ele s-cdune — versuri de poeme 
spițe nalte, galbene gutui.

ăvara-n urmă mi joace verzi oglinde, 
scut și pace ! Pasul nu mi abat.
i cea fierbinte fruntea-n cerc mi-o prinde, 
ire răspunderi timplele imi bat.

he de dansatori din echipa căminului cultural din 
iogova, raionul Vînju Mare, interpretînd jocul „Socî-

CUM E VIATA
AȘA E ȘI C1NTECUL
Despre cîntecele și jocurile plaiurilor olte

nești s-ar putea povesti zile în șir. Nu 
știi despre ce să vorbești mai întîi: des

pre puternicele formații de cor de la Caracal 
și Dăbuleni, despre echipele de jocuri ale bă- 
irînilor din Stoina și Valea Boului sau despre 
brigăzile artistice de agitație din Flămînda și 
Celaru, care, cu prilejul concursului au adus 
pe scena Teatrului Național din Craiova frîn- 
turi din viața și munca colectiviștilor din aceste 
sate.

Freamătul concursului a cuprins toate satele 
regiunii Craiova. După zile de muncă Ia sece
riș și treieriș. colectiviștii din Dăbuleni și Dăn- 
ceu, din Măciuca ori Celaru s-au adunat seri 
de-a rîndul Ia căminele culturale, pregătindu-se 
pentru concurs.

Mîndria corurilor craiovene au fost cîntecele 
colectiviștilor. Cu cită dragoste cîntau colecti
viștii din Dăbuleni „Trece badea" ! Versurile 
cîntecului spun la un moment dat de o fată 
care-1 întreabă pe iubitul ei:

..Spune bade, ce te doare 
De-ai pornit-o-n deal călare ? 
Bădișor, ce jalbă mare 
Duci la brîu în cingătoare ?“

Iar flăcăul îi răspunde :
„Nu de jale mi-i, Mărie. 
Jalba mea-î de bucurie... 
Mi-am scris dorul pe hîrtie 
Să intru-n gospodărie".

Radu Popa, Ion Nica, Stefania Nica, Șalău 
Gheorghița și mulți alții ca ei își cîntă astfel, 
de fapt, propria lor viață. Si el, asemeni mul
tor țărani muncitori din Dăbuleni, s-au înscris 
în primăvara acestui an în gospodăria colec
tivă.

Și poate și pentru faptul că acest cîntec, ca 
și multe altele cîntate de cei din Dăbuleni, re
flectă viața nouă a satului nostru, corul a fost 
clasificat pentru faza finală pe țară a celui de-al 
IV-lea Concurs al echipelor artistice de amatori.

L. STANCU

FRUMOS ESTE $
Fiumos

brazda 
Frumos

este sâ privești o schelă care se 
ridică, 

întoarsă toamna pe ogoare, 
este să privești boabele de aur 

cind plră 
cuprinși de brațe și soare.în sacii

Frumos este să privești munca in străfurda 
mină, 

fluviile de petro! captate in cisterne. 
Frumos este să privești o sărbătoare plină 

de lumină, 
griul cind de praf și neghină se cerne. 
Frumos este să privești curgerea oțelului, 
pe hartă așezarea unui nou oraș.
Frumos este să privești atingerea țelului., 
dar mai frumos este să fii la toate tu ins țî 

părtaș.
P. STOICA

LUCHIAN

Poți iubi oare cu toată căldura sufletului tău un om pe 
caro nu 1 ai cunoscut niciodată, cu care n ai schimbat 
nici o vorbă, căruia nu i ai văzut ochii, fruntea 
mina... ? '

Nu șilu precis care e răspunsul Ia această întrebare, știu 
însă că am iubit și iubesc pînă azi din toi sufletul un om 
pe care nu l-am cunoscut niciodată, cu care n am schimbat 
nici o vorbă, căruia nu l-am văzut nici ochii, nici fruntea, 
nici mina...

Mm văzut doar pinzelo pe care mina aceea, străbătută de 
fierul artei, a așternut aiîlea chipuri și imagini, atitea um
bre și lumini, atitea zîmbote și lacrimi 1 fim citit mult despre 
viața zbuciumată a „zugravului" Luchian, așa cum îi plăcea 
Iui să șl spună, și am impresia că am trăit în preajma lui 
ani și ani de zile 1

Viața lui Ștefan Luchian, unul din cei mal mari pictori pe 
care i-a avut vreodată țara noastră, a fost o îngemănare 
de luptă și suferință, de avîntare și sacrificii. Patriot înflă
cărat, îndrăgostit de peisajele natale, de chipurile senine 
aie oamenilor din popor, Luchian a creat o serie de tablouri 
pătrunse de un realism zguduitor, de înțelegere și poezie.

Născut în 1868, pe plaiurile Moldovei, Ștefan Luchian de 
mic copil a manifestai o deosebită dragoste și vocație pen
tru piciură. Desena toi ce vedea în jurul său : oameni, case, 
flori, animale. Părinții, care voiau ca fiul lor să îmbrățișeze 
cariera militară, nu vedeau cu ochi buni intențiile lui de a 
se consacra definitiv picturii. Așa s-a produs ruptura dintre 
artist și familia lui. Anii treceau.. O expoziție a urmat al
teia, pe pinză au înflorit chipuri de neuitat, peisaje scăldate 
de raze’e soarelui ori aurile de rugina toamnei, flori minu
nate... Figuri de oameni simpli ca „Moș Niculae", „Cerșe
torul". „Safta ilorăreasa" „Țăranca" și atitea altele au îm
podobit rsnd pe rînd pereții expozițiilor.

Și in timp ce mina neobosită a artistului zugrăvea mereu 
alte imagini, de undeva din umbră pindeau doi vrăjmași : 
invidia unor oameni mici la suflet și o bcală nemiloasă.

Boala l-a ruinat. Cu trupul paralizat, Luchian contnuă 
totuși să lucreze. In cămăruța sărăcăcioasă d'n Bucu
rești, pe pereții ci plini de igrasie vrea să muie parcă 
nn crimpei de cer, un cîmp înflorit, un vas cu albăstrele. 
Urînd societatea in care e silit să trăiască și care I ucide 
treptat, treptat, Luchian se refugiază în el. Artistul care a 
iubit atît de mult oamenii, florile, animalele, care 1 a pictat 
cu atîta măiestrie pe „Gică pisoiul" se stinge sărac și sin
gur. Mina paralizează, pensula tremură... Există oare un 
chin mai mare pentru un pictor ?

Unul din marile lui tablouri se numește „Potecă spre ci
mitir". O potecă tristă, străjuită de mesteceni. Pe această 
potecă a pornit Ștefan Luchicn in 1916, în vîrstă de 43 de 
ani... , .

Cine i-a văzut tablourile cunoaște bineînțeles ce ebreie 
anemone. Au ele o însușire a lor care le deosebește de țoale 
celelalte flori din lume : nu cunosc moarte...

D. MIHAIL

GEORGE BERNARD SHAW

Spune o anume 
fabu’ă că leul, 
ariindu se pe 

patul de moarte, pri
mi vizita din urmă a 
dobitoacelor asupra 
cărora împărățise. 
intre cei ce veniră 
să-l vadă pentru ul
tima oară, se afla și 
măgarul. Unele dobi
toace se tînguiră, al
tele se bucu ară în 
ascuns, iiecare după 
cum crezu de cuviin
ță. Doar măgarul, că 
de aia e măgar, 
știindu 1 de acum ne
putincios pe leu, ii 
trase, drept răzbuna
re, o zdravănă lovi
tură de copită.

M'-am am'n it ds 
fabula aceasta mai

zilele trecute, cind am citit in ziare o veste ce anunța 
scoaterea la licitație a casei in care a locuit marele drama
turg englez George Bernard Shaw. Licitația aceasta, in ala 
ră de desconsiderarea pe care o arată, este parcă și o lo
vitură a măgarului, dată acelui care a biciuit, cu forță rar 
intîlnîtă, societatea capitalistă din Ang’ia. Cei blciu’ți ieri 
sau urmașii lor, astăzi, cind Shaw nu mai este intre cei 
vii, îi trîntesc o lovitură de copită.

I-a usturat rău și-i mai ustură încă și azi șiichiul batjocu
rii lui Shaw. Piesele Iul — dintre care mai cunoscute sînt 
„Pygmalion", „Profesiunea Doamnei Warren", „Om și supra
om", „Candida", „Mezalianța", „Discipolul diavolu’ui", etc. 
— au satirizat magistral putreda societate capitaiisîă. Imora
litatea, puritanismul, oprimarea, prejudecățile sociale, ipo
crizia, falsul de orice natură au fost necruțător lovite de 
Shaw. Hohotul său batjocoritor I au auzit nu numai exploa
tatorii din Anglia ci și cei de pe întregul glob. Traduse 
in cîteva zeci de limbi, cele citeva zeci de piese de teatru 
ale Iui Shaw I au făcut cunoscut lumii întregi.

Criticînd societatea burgheză, dramaturgul a alirmat în 
același timp mari idealuri ale omenirii, in opera Iui se re
simte suflul puternic al încrederii in viață, in forțele sănă
toase ale societății. Răsună in piesele sale un cald mesaj 
pentru pace și bună înțelegere, pentru omenie și bun simț, 
pentru cinste șl adevăr și mai cu seamă pentru libertate.

Iar dacă pentru asemenea lucru cei pe care I a țintuit la 
stilpul infamiei ii dan, acum, după moarte, o lovitură ca 
aceea a măgarului din fabulă, noi, cei ce am ris și am 
plins cu Shaw, cinstim cu dragoste, in acest 26 iulie, o 
sută de ani de la nașterea acestui mare scriitor.

S. PETRESCU
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se jumulesc 
de pe piept 
atunci cindg Strîngeți puf și fuigi de îa păsări

VEummi

lucrează membrii cercului

Ciuperca albăHribul țigănescBureți pestriți

trebuie o

■ ^-4*

Penele și puful de păsări au nu
meroase întrebuințări în industrie, 
printre care și aceea de a fi mate
rie primă la fabricarea căptușelii 
pentru haine. Ele sînt cumpărate la 
prețuri mari, de către organele de 
achiziție ale Ministerului Industriei 
Ușoare. Așa, de pildă, pentru 1 kg

de pene de gîscă albă, de la pă
sări tăiate și care nu au fost îngră
șate sau îndopate, centrele de achi
ziție plătesc 45 lei, iar pentru 1 kg. 
de pene cu puful întreg, de la gîște 
vii, se plătește cîte 100 lei. Preturi 
bune se dau și pentru penele 
puful de la rațe, găini 
sări de curte

De la păsările vii nu 
insă decît puful și fulgii 
și de pe aripi și numai 
smulgînd o pană, vedem că la ră
dăcină nu rămîn urme de sînge. 
Jumulitul la rațe și gîște, de pildă, 
se face de două ori pe an. O gîscă 
poate da astfel pînă la 200 grame 
de puf și fulgi. In ce privește păsă 
rile tăiate, jumulitul se face înainte 
ca acestea să fie opărite. Altfel pe
nele și fulgii își pierd orice valoare.

Ș*
și alte pă-

Se răsoîndesc ca funigeii, 
Cules în grabă spic 
Și nici nu știi cind 
Adună snopul, din

cu. spic, 
prichindeii 
nimic.
pionierii.Cind vin spre casă _ ____ .

Cîntînd voioși în lardul luncii. 
In ochi au strălucirea verii 
Și-n inimi bucuria muncii.

I. LAMOȘ 
corespondent voluntar

ciupercile, 
sînt foarte 
hrănitoare.

Rar om să nu-i placă 
In afară de faptul că 
gustoase, sînt și foarte 
Datorită substanțelor pe care le con
țin, ciupercile pot înlocui carnea și 
alte alimente.

Cooperativele sătești 
atît ciuperci proaspete 
servate (uscate sau în saramură), 
plătindu-le cu circa 2 lei kg pe cele 
proaspete și cu 18 lei kg. pe cele 
conservate. Ciupercile proaspete 
trebuie predate cît mai repede, 
fiindcă dacă se învechesc pot îm
bolnăvi pe cei care le consumă. Și 
mai primejdioase sînt însă ciuper-

cumpără 
cît și con-

cile otrăvitoare. Sătencile 
să știe a recunoaște ciupercile bu
ne de mîncat de cele otrăvitoare. 
Intre ciupercile comestibile (bune 
de mîncat) sînt, de pildă, ciuperca 
de cîmp, mînătărcile, rîșcovul, găl- 
biorii. Cele mai 
perei otrăvitoare 
(ciuperca albă, 
hribul- țigănesc 
recunosc după
ce-1 au pe picior. Nici ciupercile cu 
lamele albe nu e bine să fie cule
se deoarece și o parte din amanite 
au lamele de această culoare.

primejdioase ciu- 
sînt amanitele 

bureții pestriți, 
etc.), care se 

punga și inelul

o a 
o
Oo
o
o 
o
o 
: 
o

Un lan de porumb neprasit îți pn- 
cmuifcste totdeauna uri simțământ 
de amărăciune. Porumbii firavi, 

cu foi pălite, lăsati pradă buruienilor 
îți umplu inima de mîhnire și ciudă. 
Un asemenea lan, pe care omul gos
podar nu l-ar privi niciodată cu nepă
sare. poate fi văzut în marginea de 
răsărit a comunei Ungureni, d'iin raio
nul Bacău. De fapt, nu e un lan întreg 
ci numai o parcelă care face parte dim 
lotul experimental pregătit prin grija 
căminului cultural. Pe întreg lotul ex
perimental 
agrotehnic și elevi^ai școlii de șapte 
ani. Copiii 
sile, Maria 
prins, umăr la umăr cu părinții și un
chii lor, meșteșugul iarovizării, al se
mănatului în cuiburi în pătrat și al 
înmulțirii vegetative prin lăstar.

Aci. lingă cîteva rânduri de porumb 
viguros, mai înalt ca omul, se află 
o fîsie cu porumb pirpiriu, care foș
nește lainic la cea mai slabă adiere. 
Duminica, sătenii vin să vadă lotul 
experimental si atunci se încing dis
cuții aorinse:

— Oare cum i-o fi răbdat inima să 
lase porumbul cela atît de pricăiit ?

Adevărat, treabă-i asta? Pe unul 
să-l pui în cuiburi așezate în pătrat si 
să-i mai dai si mraniță la prasila în- 
tîia. iar pe altul să-l sameni prin Im

Ancuța Dumitru, Iancu Va- 
Stiucă si multi alții au de-

tîia. . . __ _______
prăstiere si să-l lași în plata domnu
lui 1

am călare, plinătatea stiuletilor de po
rumb, a tecilor de mazăre semănată 
numai după selecționarea seminței, 
desimea ovăzului semănat cu mușin® 
la timpul optim, bogăția recoltelor de 
sfeclă si leguminoase, toate acestea 
le-au arătat limpede țăranilor ce fo
loase pot avea aplicînd metode știin
țifice.

Lucrul la parcele i-a apropiat tot 
mai mult De membrii cercului, i-a făcut 
să se cunoască mai bine. Au hotărît 
ca produsele obținute de pe lot să fie 
împărțite potrivit numărului de zWe- 
muncă efectuate de fiecare în parte. Si 
cu timpul. în mintea lor a încolțit gîn- 
dul că ceea ce fac pe un lot restrîns. ' 
ar putea să facă pe o suprafață mult 
mai mare, muncind laolaltă. De altfed^^ 
aveau drept pildă gospodăriile colect^^ 
ve din Parincea si Săucesti. pe care le 
si vizitaseră în grup. Despre traiul co
lectiviștilor de acolo a vorbit si briga
da artistică de agitație a căminului 
cultural din Ungureni. Țărani munci
tori ca Ion Cerbu sau Ion Ancută și-au 
dat seama că. lucrînd separat bucățile 
lor de pămînt, nu-i vor putea "ajunge 
niciodată pe colectiviști ca 
Hanganu sau Toader Prisecaru 
Parincea. Prisecaru. bunăoară, a 
mit anul trecut numai la avans. 1500 
kg. de grâu. 1300 kg. de porumb. 400 
kg. de ovăz și tot atîtia cartofi, 200 kg. 
de orz, 100 kg. de ceapă. 280 litri de vin, 
lînă brînză. legume si 850 de tel. Ca 
să se poată împărtăși si el dintr-o ase
menea îndestulare. Ion Ancuță a fă
cut cerere de înscriere în gospodăria 
colectivă. 22 de cereri a primit comi
tetul de inițiativă din comuna Ungu
reni. Le-au semnat mai întîi membrii 
cercului, agrotehnic : Vasile Popa. Ion 
Bîrgu si Vasile Vrabie, comuniști cu 
toții. Ion Keller. Dumitru Prăjescu si 
alti gospodari de frunte.

De aceea? la Ungureni. într-una din
tre aceste zile sărbătoarea strânsului 
recoltei se va împleti cu marea bucurie 
a întemeierii colectivei. Ceea ce arată 
încă o dată că știința, cultura, îi face 
pe oameni să vadă mai bine catea ce 
duce spre belșug si fericire

N. CULCEA

Vasile 
din 
pri-

40 pa

Fratițe 
pentru

Mina tareiCiuperci de cirtinRîșcovul

(Desene de N.

lei.cine
nu

pentru 
Cartea

— încotro vere, așa grăbiți ?
— Nu ne ține de vorbă, că 

poate se termină șuraburrle și 
la Craiova și atunci ne ducem 
după ele la București!

Cetățenii: din 
raionul Jimbolia, care 
vrut să-și cumpere 
gări în seara zilei de 
iunie a.c. au trebuit 
plătească în afară
costul țigărilor, cîte încă 
3 lei. 3 lei era costul 
unui bilet de intrare la 
balul organizat de coope
rativa din comună.

Cooperativa din comu
na Drănic, raionul Se- 
garcea, vinde fiare de 
plug CU șuruburi neco
respunzătoare. Din a- 
ceastă cauză oamenii își 
cumpără fiare de plug 
din comună, iar șuruburi 
tocmai din Craiova.

Intr-adins am făcut așa, oameni 
— răspund cei care lucrează pe 
experimentali. Ca să vedeți cu 
voștri ce-nseamnă să lucrezi pă-

buni, 
lotul 
ochii 
mîntul cum scrie la carte și ce înseam
nă să-I lucrezi cum ai apucat din bă- 
trîni.

Sînt mat bine de doi ani de cînd ță
ranii muncitori din Ungureni aplică 
pe parcela cea mare a lotului experi
mental cele învățate la cercul agroteh
nic. îndrumați cu ■pricepere de învăță
torul Vasile Sava. directorul căminului 
cultural, ei au urmat în tot acest timp 
școala practicii, 
fioarea-soarelui.

activitatea cooperativelor
RADULESCU)

Conducerea cooperati
vei din comuna Sînmar- 
tin, raionul Arad, nu se 
îngrijește cum se cuvine 
de satisfacerea cerințelor 
populației. Astfel, ca ur
mare a neglijenței con
damnabile, de cîtva timp 
la cooperativă nu s-au a- 
dus chibrituri.

Luierele vînioase 
înaltă în iulie cît

Gottlob, 
au 
ți- 
24 
să 
de

— Suflă, Ioane, suflă!
— Ce să suflu, că de » jumă

tate de eră tot îmi stric bojocii. 
Mai tune i-am sufla odată pen
tru totdeauna p-ăia de 'a con
ducerea cooperativei I

— Dar eu nu vreau sa 
sez, omule, eu vreau un 
chel de țigări!

— Imposibil! Astăzi 
dansează, fumează. Cine 
dansează, nu fumează I

I. Franke: Povestiri — Edi
tura Cartea Rusă 
120 pagini —- 1,85 lei.

V. Maiakovski: (n gura mare 
(Antologie populară Maia- 
kovski Nr. 1) — Editura 
Cartea Rusă
24 pagini — 0.-30 lei.

Heinrich Mann: Profesorul 
Unrat (Sfîrșitul urțui tira-n) 
— Colecția „Clasicii lite
raturii universale" — Edi
tura de stat pentru litera
tură si artă 
260 pagini — 4,50 lei.

Ion Pas: Lanțuri — roman, 
ediție revăzută — Volumul 
I și II — Editura de stat 
pentru literatură și artă 
544 pagini — Vol I.
456 pagini Vol. II. — 
22,35 lei ambele volume.

A. E. Bakonsky : Două poe
me .-— Editura de stat pen
tru literatură și artă 
64 pagini — 1 teu.

V. Birna : Cerbul roșu — 
poem — Editura de stat 
oentru literatură și artă 
152 pagml — 2,50 lei-

S. Antonov : Povestiri (Co
lecția „Literatura 
toți“) — Editura 
Rusă 
280 pagini — 2,7®

M. Postupalskaia : Aur curai 
— Editura tineretului 
480 pagini — 10 lei.

* * * Hristo Bot-ev, mare 
poet și erou național bul
gar (1848—1876) — (din 
viața, ideile și opera lui) 
— Asociația cultural-edu- 
cativă a cetățenilor bulgari 
din R.P.R.
68 pagini+8 reproduceri 
— 4 lei.

M. Beniuc: Poezia noastră 
(Colecția „Mi-ca bibliotecă 
critică" Nr. 41) — Edi
tura de stat pentru litera
tură și artă
168 pagini — 2,05 lei.

P. Dumitriu : O sută de kilo
metri (Ediția a Il-a) — 
Editu,ra tineretului 
gini ,— 0.40 lei.

M. Ralea: Cele două 
— Editura de stat 
literatură și artă 
408 pagini — 6.75 lei bro
șat. 11.90 lei cartonat.

* * * Almanahul tinerilor 
scriitori 1955 — Editura 
tineretului
360 pagini — 7,15 lei

G. Baco vi a : Poezii — 
tura de stat pentru litera
tură si artă 
208 pagini — 5 lei-



Trotativele sovieto-germane 
contribuție importantă 

la întărirea păcii

La A 
rat

a Moscova s-au
1 săptămina 

tratative între _
țiile guvernamentale ale 

Germane, 
poate 
s-au 
unei

desfășu- 
trecută 
delega-

U.R.S.S. și R. D. 
Rezultatele au fost cît se 
de rodnice. Tratativele 
încheiat prin realizarea 
depline înțelegeri.

Din declarația comună 
vieto-germană se desprinde 
însemnatul ajutor economic pe 
care Uniunea Sovietică îl va 
acorda R. D. Germane. Acest 
ajutor nu va fi legat de nici 
o condiție politică sau miliiară.

In declarație se prevede, în- 
cepînd de la 1 ianuarie 1957, 
reducerea de la 1.600 milioane 
mărci, la 800 milioane mărci 
anual a fondurilor bănești pe 
care R. D. Germană le dădea 
pentru întreținerea trupelor 
sovietice din Germania.

Declarația de la Moscova 
cuprinde și alte prevederi im
portante oglindind dorința U- 
niunii Sovietice de a sprijini 
R. D. Germană în opera de 
construire a socialismului. Ast
fel, în cursul acestui an vor 
fi sporite deosebit de mult li
vrările de mărfuri dintre cele 
două țări. Uniunea Sovietică 
va acorda R. D. Germane un 
credit pe termen lung în con
diții avantajoase. Republica 

^Democrată Germană va primi 
cursul anilor 1957—1960

^ari resurse suplimentare pen
tru dezvoltarea economiei sale 
naționale. Potrivit unui acord 
încheiat între cele două părți. 
Uniunea Sovietică va 
ajutor R. D. 
struirea unei 
electrice cu 
100.000 kw.

Tratativele 
s-au ocupat și de unele pro
bleme internaționale. Cele două 
părți au constatat o deplină 
comunitate de păreri asupra 
celor mai importante probleme 
internai tonale. Desigur o a- 
tenție deosebită s-a dat pro
blemei restabilirii unității sta
tului german. De ce problema 
germană nu-și găsește rezol
varea ? Cine pune piedici în 
«alea unificării pașnice și de
mocratice a Germaniei ? Gu
vernul de la Bonn caută pe 
orice cale să grăbească remili- 
tarizarea Germaniei apusene. 
De curînd a fost luată aci mă
sura introducerii 
militar obligator. 
Adenauer, împins de 
politice din S.U.'A., 
oriee tratative cu reprezentan
ții R. D. Germane, 
stnt cei care

Restabilirea unității statului 
german, așa 
în declarație, 
porului german însuși.
prin tratative directe între gu-

so-

acorda
Germane în con
centrale afomo- 
o caoacita'e de

de la Moscova 
pro

serviciului 
Guvernul 
cercurile 
respinge

Iată cine 
pun piedici.

cum se arată și 
este cauza po- 

Ntjmai

vernele celor două state ger
mane se poate înfăptui unifi
carea Germaniei. O altă cale 
nu există. Guvernul R. D. 
Germane depune eforturi sus
ținute cu scopul de a realiza 
apropierea celor două state 
germane. Sînt numeroase pro
punerile și acțiunile întreprinse 
de el în acest sens. De curînd 
guvernul R. D. Germane a luat 
hotărîrea de a reduce cu un 
sfert efectivul armatei popu
lare naționale a R. D. Germa
ne. La rîndul său. guvernul so
vietic a redus în ultimul timp 
efectivul trupelor sovietice din 
Germania cu peste 50.000 de 
oameni.

Hotărîrile luate în comun 
în cursul tratativelor de la 
Moscova vor duce la întărirea 
continuă a prieteniei și colabo
rării frățești dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Demo
crată Germană, la consolidarea 
cauzei păcii șl securității 
Europa

Invățămînful
în Germania apuseană

La una din ședințele Bun- 
destagului. unii deputați 
au cerut explicații gu

vernului de la Bonn in legătură 
cu proasta situație în care se 
află învățămîntul din Germania 
apuseană. Intre aliele, aceștia 
au arătat ca în R.F. Germană 
se simte lipsa a aproape 70.000 
de săli de clasă.

ministrul de interne, 
situația

Răspunsul 
Schroeder, 
care a recunoscut că 
învățămîntului este (jroastă și a 
căutat să justifice 'această si
tuație prin lipsa fondurilor.

Schroeder n.a suflat însă 
un cuvîn-t despre faptul că 
vernul de la Bonn n-are 
durile necesare pentru 
tocmai ■ 
sume uriașe cu remilitarizqrea. 
Prin noul buget. Ministerului 
Apărării de la Bonn i-au fost

niei
gu- 

fon- 
școală 

pentru că cheltuiește

Unele ziare și agenții de presă din ță
rile capitaliste obișnuiesc ca la anumi
te intervale ale anului să facă bilan

țuri cu privire la situația economică din lu
mea capitalistă. Astfel agenția de știri „U-

CUM VEDE „UNITED PRESS” SITUAȚIA 
ECONOMICA DIN ANGLIA:

O țară în care bîntuie inflația ce tinde să 
se accentuieze zi de zi. Agenția aduce în spri- 
jinuț afirmațiilor sale declarația primului mi
nistru Eden care a apreciat că Marea Britanie 
se află „într-o primejdie morală, nu de șomaj 
imediat, ci de sărăcie pe etape".

>UM VEDE ACEEAȘI AGENȚIE SITUAȚIA 
ECONOMICA DIN FRANȚA:

O țară a cărei producție de mărfuri de con
sum este in declin, cu o agricultură într-o si
tuație critică și cu un comerț exterior deficitar 
Agenția arată că deficitul comercial al Franței 
a ajuns pînă la suma de 134.800 milioane 
franci, adică peste 385 milioane dolari.

CUM VAD ZIARELE DIN GERMANIA 
APUSEANA SITUAȚIA ECONOMICA 

DIN ȚARA LOR:
„Aproape săptămina), scrie revista „Miinche- 

ner Illustrierte", aflăm cu 'surprindere despre

ÎNTÎLNIREA 
TITO-NASSER-NEHRU

Indiei. Rezultatele tra
celor trei oameni de 
fost făcute cunoscute

Pe insula Brioni, in Repu
blica Populară Federati
vă Iugoslavia s-au pur

tat tratative între președintele 
R.P.F. Iugoslavia, președintele 
Republicii Egipt și primul mi
nistru al 
tativelor 
stat au
printr-o declarație comună Tito- 
Nasser-Nehru.

In timpul intiinirii de la Bri
oni au discutat oameni de stat 
din țări cu orinduiri sociale 
diferite, exprimînd puncle de 
vedere comune într-o serie de 
probleme internaționale impor
tante. Deosebirile de orinduire 
socială a țărilor lor nu i-a im 
piedecat pe cei trei oameni de 
stat să aibă o întrevedere prie
tenească și să lucreze in spiri
tul coexistenței și colaborării 
intre state.

Declarația subliniază recu-

NOTE MUTICE
repartiza.e 5 miliarde 2t 
lioane mărci. înfuriat de 
punsul lui' Schroeder, deputatul 
Pusch. î-a strigat ministrului : 
Pentru un soldat guvernul are 
fonduri să cheltuiască 18.000 
mărci anual, dar penfru un stu
dent refuză să cheltuiască și 
acea mizeră sumă de 1800 mărci 
pe an.

Din aceste întrebări și răs
punsuri reiese limpede care este 
realitatea. Guvernul Adenauer 
face totul pentru remilitariza- 
re și aproape nimic pentru 
școălă și cultură.

A. V.

Frumos „exemplu” !

Recent, domnul Dulles, se 
cretarul de stat american, 
intr-un puternic acces de 

elocință a afirmat că de aci 
încolo politica Statelor Unite va 
fi o politică de „comportare și 
exemplu demn de urmat”.

In timp ce domnul Dulles fă
cea asemenea afirmații în R. F. 
Germană, la Munchen, cîțiva 
„băieți" din armata S.U.A. tră
geau un chefuleț în lege și, în 
urma unei bătăi provocate in 
plină stradă, unul dintre cheflii 
arunca o grenadă de mină asu
pra unui grup de cetățeni, ră
nind grav 17 persoane! La Wert
heim, tot in Germania occiden
tală, un soldat american ataca 
pe malul rîului Mein pe un ce
tățean pașnic oferindu-i întii un 
„exemplu" strălucit de felul in

care tremie goiite buzunarele și 
apoi... trimițindu-l pe lumea cea
laltă. Săptămina trecută, cetă
țenii germani Griinther Miiller 
și Hans Weirauch mureau în 
urma rănilor provocate de către 
„exemplarii" soldați americani.

Ce să zicem, frumoase „exem
ple" I

E interesant de știut ce pă
rere are domnul Dulles despre 
aceste dovezi ale politicii de 
„comportare și exemplu demne 
de urmat* dusă de S.U.A. pe 
teritoriul altor țări ?

D. M.

noașterea tot mai largă in lume 
a principiilor coexistenței paș
nice și totodată. atașamentul 
guvernelor iugoslav, egiptean 
și indian față de principiile ela
borate de conferința de la Ban
dung. Cei trei șefi de slate 
s-an pronunțai pentru securita
te colectivă pe plan inter
național și împotriva împărțirii 
țărilor in blocuri. Conducă
torii celor trei state declară 
că dezarmarea trebuie înf n- 
tuită cit mai grabnic Șl con
damnă experiențele cu armele 
de ucidere in masă Orice între
buințare a materiilor prime ato
mice in scopuri militare — se 
arată în declarație — trebuie 
interzisă, energia atomică tre
buind să slujească numai bine
lui omului. De asemenea gu
vernele celor 3 țări se pronunță 
pentru o colaborare interna
țională deplină, bazată pe ega
litate în diepturi în domeniul 
folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Declarația arată că și în pro
blemele germană, algeriană și 
cele ale Orientului Mijlociu, 
punctul de vedere al celor trei 
conducători este asemănător. 
Merită o atenție doseci.ă ra-a- 
jul din declarație unde se ub- 
liniază că Republica Populară 
Chineză trebuie să-și ocupe lo
cul ce i se cuvine în Organ >a- 
ția Națiunilor Unite. „Condu ă- 
torii celor trei guverne — se 
spune în dec larație — sînt con
vinși că Republica Populară 
Chineză trebuie să fie repre
zentată în Organizația Națiu
nilor Unite". Intr-adevăr nu 
mai poate fi îngăduit ca R P. 
Chineză, cea mai mare putere 
a Asiei să fie lipsită de drep
tul său legitim, din cauza ve
derilor nerealiste ale unor 
cercuri politice din Apus.

Discuțiile de pe insula Bri
oni au fost prietenoase și rezul
tatele cît se poate de însem
nate pentru actuala situație in
ternațională. A devenit limpede 
că statele, ori unde s-ar afla și 
oricare le-ar fi orinduirea so
cială, pot să conviețuiască și să 
colaboreze.

R.P.R. î$i lărgește schimburde comerciale 
cu alte tăn

nited Press", revista „Miinchener Illustrierte" 
și alte ziare au făcut asemenea bilan'uri pe 
prima jumătate a anului 1956. Concluziile 
acestor bilanțuri nu sînt deloc îmbucurătoa
re pentru popoarele din țările capitaliste.

noi urcări de prețuri" Numai in ultimul timp, 
adaugă revista, în R. F. Germană costul vieții 
unei familii de patru persoane a sporit cu 50 
de mărci lunar.

Alte ziare din Germania apuseană, 'scriind 
despre valul de scumpete din țara lor, anunță 
scumpirea mobilei cu 9—12 la sută, a produ
selor de lingerie cu 6 la sută, a încălțămintei 
cu 15 la sută.

★
lată numai cîteva spicuiri din destăinuiri’e 

ziarelor și agențiilor de presă străine. Ele 
sînt departe de a oglindi intru totul situația 
critică a economiei țărilor capitaliste. Presa 
capitalistă nu are interesul s-o facă și nici nu 
iar fi îngăduită o asemenea îndrăzneală. Dar 
cind faptele sînt prea izbitoare, oricit de bine 
ar minui condeiul, nici cei mai zeloși apărători 
ai capitalismului, nu mai pot prezenta în roz 
stări de lucruri dezastruoase din lumea lor.

Izvoade scrise cu 
două mii de ani 
pomenesc despre 

sarea, grînele. mierea 
plaiurilor noastre. Mai aproape 
de vremurile noastre, călători 
și neguțători străini scriu cu 
admirație despre bogățiile aces
tor pămînturi Acest belșug de 
produse a făcut ca țara noastră 
să aibă o veche tradiție comer
cială. Aci veneau neguțători 
genovezi și lipscani, ruși și Ieși 
cumpărînd grîne și vite, piei și 
pometuri și aducînd în schimb 
mărfuri din țările lor. De-a lun
gul veacurilor intre țara noa
stră și celelalte țări s-au stabi- 

legături co-

aproap.. 
in urmă 
aurul și 
și vinul

lit astfel trainice 
merciale.

Dubă cel de-al 
mondial, pizmuind 
cesete obținute de 
tru democrat popular, cercurile 
imperialiste americane au în
cercat să pună in calea acestor 
firești și tradiționale legături 
o barieră de netrecut. Gindeau 
că. astfel, țara noastră și cele
lalte țări socialiste vor fi su
grumate și se vor înăbuși. Spe
ranța asta nu li s-a împlinit 
insă. Ba, mai mult, țările lagă
rului socialist s-au intărit din 
punct de vedere economic, fă- 
cînd schimburi comerciale între 
ele, pe baze noi, de egalitate si 
avantaje reciproce.

Viața înlătură pe zi ce trece 
bariera nefirească dintre țările 
socialiste și cele capitaliste. 
Dorința popoarelor de a trăi în

doilea război 
și urind suc- 
regimul nos-

pace, nevoia schimburilor co
merciale, face ca vechile legă
turi de comerț să se învioreze 
necontenit Țara-, noastră, cău- 
tind să reia firul tradiționalelor 
legături comerciale cu toate 
țările lumii, a participat în ulti
mul timp la tirguri intern țio- 
nale ca de pildă cele de la Leip
zig. Milano și Paris.

Plină de roade a fost par
ticiparea țării noastre la tirgu- 
riie internaționale de mostre de 
la Milano și Paris, la care au 
participat firme,; din aproape 50 
de țări. La Paris, de pildă, ;ntre 
reprezentanții noștri comerciali 
și cei străini s-au încheiat o se
rie de contracte in vederea 
schimbului de mărfuri. De se- 
menea s-a proiectat ca, in cu
rînd, să se organizeze la Paris 
o întreprindere în vederea vin- 
zării unor produse agro-alimen- 
tare, articole produse de mește
șugari, costume naționale, o- 
biecte de artă, de la noi.

Participarea țării noastre la 
aceste tîrguri internaționale, 
prezența întreprinderilor de co
merț exterior romînești la tîrgul 
internațional din Salonic, ce 
va avea loc în această toamnă, 
lărgirea schimbului de mărfuri 
cu india, Indonezia, Austria și 
multe alte țări, sînt o mărturie 
vie a dorinței poporului nostru 
de a avea legături de prietenie 
și de a întări relațiile sal- o- 
merciale cu toate țările.



comuna Cioa-

liniștifi, peș- 
.. După cum

lucrurile stau pe 
arată panoul ăsta, 
rubrici îmi pare de

— M-am ascuns, că 
Birocrătescu ăsta e în 
stare să mă înscrie si pe 
mine într-o ceată, cum 
i-a înscris la întîmplare și 
pe alții din 
ra.

Și la voi. Ia Cioara-Radu Vodă, de cînd nu merge batoza ? 
De-acu’două săptămini, cind am vrut s-o pornim.

Albina (către președintele și secretarul 
sfatului popular din comuna însurăței):

— încotro ? încotro ?
— Pe teren I Pe teren !

— Iar pleci, tovarășe tehnician Dogaru ? Să ne scrii și nou 
cum o duci cu secerișul prin București, că pe-aici prin Ciocile,

— Dacă 
aici cum 
prima din 
prisos.

— Dacă ar ieși ei pe cîmp, cine ar mai da dispoziții din 
birou ?!...

{‘ieșene ae 'MAfi'i'f ț'
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